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Αριθμός Απόθαζης:    6 /2022 

ΘΔΜΑ 2ο :   Περί κλαδέμαηος και κοπής δένδρων για λόγοσς επικινδσνόηηηας και 

πολιηικής προζηαζίας. 

  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 23η  ηνπ κελόο Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2022 

εκέξα Τεηάρηη  θαη ώξα 11.00 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 1753/18.03.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε 

ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ 4 ήηνη : 

Παξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    Πεξξήο Ληθόιανο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Παλαγηώηεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Σνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Ληθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ. 

        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 2ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε περί 

θιαδέκαηνο θαη θνπήο δέλδξσλ γηα ιόγνπο επηθηλδπλόηεηαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, έθεζε σπόυη ηφν 

μελών ηην ειζήγηζη ηης αρμόδιας σπηρεζίας, η οποία έτει φς κάηφθι : 

 
ΔΗΣΖΓΖΣΖ  

ΘΔΜΑ : «Περί κλαδέμαηος και κοπής δένδρων για λόγοσς επικινδσνόηηηας και 
πολιηικής προζηαζίας». 

   
ΣΧΔΤ.  1.Σν από 16-02-2022 αίηεκα ηνπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Εεπγνιαηηνύ (ππ’αξηζ. πξση. 

942/16-02-2022 εηζεξρ. έγγξαθν) 
  2. Σν Πξαθηηθό απόθαζεο 3/01-11-2021 ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Υαιθείνπ 

(ππ’αξηζ. πξση. 9035/09-11-2021 εηζεξρ. έγγξαθν) 
  3. Σν Πξαθηηθό απόθαζεο 8/18-11-2021 ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο Λεξάηδαο 

(ππ’αξηζ. πξση. 292/17-01-2022 εηζεξρ. έγγξαθν) 
  4. Σν από 22-02-2022 αίηεκα ηνπ Αζαλαζίνπ Γαξεηώηε (ππ’αξηζ. πξση. 

1135/22-02-2022 εηζεξρ. έγγξαθν) 
 
Θαηόπηλ αηηεκάησλ ηνπηθώλ πξνέδξσλ θαη δεκνηώλ γηα θιάδεκα θαη θνπή δέλδξσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ 
θαζώο θαη ζρεηηθέο απηνςίεο από ηελ ππεξεζία καο, κε θπξίαξρν θξηηήξην ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο αζθάιεηαο 
(παξαθείκελεο νηθίεο δηεξρόκελνη πνιίηεο, θιπ), εηζεγνύκαζηε λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θιαδεκαηνο θαη θνπήο 
ζηηο παξαθάησ  πεξηπηώζεηο:  

1. Θνπή ελόο μεξνύ πεύθνπ εληόο πξναπιίνπ Γεληθνύ Ιπθείνπ Εεπγνιαηηνύ θαη θιάδεκα αζθαιείαο πθηζηάκελσλ 
ινηπώλ δέλδξσλ. 
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2. Θνπή θαη θιάδεκα δέλδξσλ ζηηο πεξηπηώζεηο 1-7 ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό (2)  εθόζνλ δελ βξίζθνληαη 
εληόο ηδησηηθώλ εθηάζεσλ θαη ν Γήκνο έρεη ζρεηηθή αξκνδηόηεηα. 

3. Θνπή ησλ θππαξηζζηώλ ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό (3) κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ιεθζνύλ ηα δένληα κέηξα 
πξνζηαζίαο ζε παξαθείκελνπο ηάθνπο από ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο δεκηώλ εμαηηίαο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηώλ 
θνπήο. 

4. Κε βάζε ηε κνξθνινγία αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ θαη ην γεγνλόο όηη γεληθά ε πηθξνδάθλε πνιύ ζπρλά θπηεύεηαη ζε 
πεδνδξόκηα δύλαηαη λα ζρεκαηίδεηαη ζαλ κηθξό δέληξν ή ζάκλνο (ύςνπο 2-3 κέηξσλ). Ιακβάλνληαο ππόςε ην 
αλσηέξσ ζρεηηθό (4) θαζώο θαη ζηνηρεία πνπ είλαη ζε γλώζε ηεο ππεξεζίαο καο (ήηνη ην ζρεηηθό θάθειν γηα έθδνζε 
άδεηαο ρξήζεο λεξνύ κε αξ. πξση. 20543/11-12-2012 ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζηε ζέζε π. Θνθθώλε 8) εηζεγνύκαζηε 
ηελ θνπή ησλ πηθξνδαθλώλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ ηνπ ζπλεξγείνπ απηνθηλήησλ Γεσξγίνπ ζην Εεπγνιαηηό 
θαη λνηηναλαηνιηθά ηεο ηξηγσληθήο πιαηείαο ησλ νδώλ Γ.Παπαλδξένπ θαη Κ.Πιαζηήξα. Δπηζεκαίλεηαη όηη παξά ην 
γεγνλόο όηη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε ππάξρεη κηθξή πηζαλόηεηα πξόθιεζεο δεκηάο από ην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ 
αληίζηνηρσλ  πηθξνδαθλώλ ζηνλ θεξόκελν πθηζηάκελν αξδεπηηθό αγσγό, εληνύηνηο ε απνθαηάζηαζε θαη ε 
απνδεκίσζε ηπρόλ βιάβεο ή δεκηάο απηνύ ζα έρεη κεγάιν θόζηνο γηα ην Γήκν. Γηα ην ιόγν απηό εηζεγνύκαζηε λα κελ 
γίλνπλ λέεο θπηεύζεηο αιιά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θελώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ κεηά ηελ θνπή κε ηηο θαηάιιειεο 
πιάθεο πεδνδξνκίνπ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιόηεηα ηεο επηθάλεηαο απηνύ θαζώο θαη ε αζθάιεηα ησλ 
δηεξρόκελσλ πεδώλ.     

      Παξαθαινύκε όπσο ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε πεξί ρνξήγεζεο ζρεηηθήο έγθξηζεο θιαδέκαηνο θαη θνπήο ζηηο 
αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο πεξηπηώζεηο, γηα ηελ πξόιεςε θαη απνθπγή αηπρεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα απνθνπή θαη 
πηώζε θιάδσλ, ή δέλδξσλ ζε θαηαζηάζεηο έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, κε πηζαλέο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε 
παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο θαη νρήκαηα, αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ, καζεηώλ, θιπ.   

Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ελδέρεηαη θαηά πεξίπησζε λα απαηηείηαη ε ρξήζε  γεξαλνθόξσλ ή/θαη θαιαζνθόξσλ 
νρεκάησλ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο) κε θαηάιεςε νδνζηξώκαηνο από ηα πξναλαθεξόκελα νρήκαηα θαηά ηελ 
δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ έσο θαη ηελ πεξάησζή ηνπο. 

Παξαθαινύκε όπσο ε επηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο λα απνθαλζνύλ 
επί ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπο. 

Ο Προϊζηάμενος Γιεύθσνζης Περιβάλλονηος 
Γρ.Βαμβάηζικος Παναγιώηης 

ΤΔ13- Τετν.Γεωπον. (MSc., PhD) 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, θαη κεηά από ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Γνωμοδοηεί ζεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο έγθξηζεο θιαδέκαηνο θαη θνπήο ζηηο πεξηγξαθόκελεο 

πεξηπηώζεηο, ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ εηζεγεηηθό ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο , γηα ηελ πξόιεςε θαη 

απνθπγή αηπρεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα απνθνπή θαη πηώζε θιάδσλ, ή δέλδξσλ ζε θαηαζηάζεηο 

έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, κε πηζαλέο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο θαη νρήκαηα, 

αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ.   

Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ελδέρεηαη θαηά πεξίπησζε λα απαηηείηαη ε ρξήζε  γεξαλνθόξσλ ή/θαη 

θαιαζνθόξσλ νρεκάησλ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο) κε θαηάιεςε νδνζηξώκαηνο από ηα 

πξναλαθεξόκελα νρήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ έσο θαη ηελ πεξάησζή ηνπο. 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  6/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
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